
 
 
 

Následná finančná kontrola  Mestského televízneho štúdia  s.r.o., 
Šafárikova 29 v Rožňave 

 

Následná finančná kontrola  Mestského televízneho štúdia  s.r.o., Šafárikova 29, 048 01 
v Rožňave bola vykonaná  na základe schváleného plánu kontrolnej  činnosti  na 2. polrok 
2013. Kontrolovaným obdobím bol rok  2012,2013 
Predmet kontroly: 
 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie  nasledujúcich zákonov: 

1. Zákon č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve v z.n.p. 
2. Zákon č. 311/2001 Z.z.  zákonník práce v z.n.p.  
3. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v.z.n.p.  
4. Zákon 40/1964 zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
5. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p. 

 
Kontrolovaný subjekt vznikol dňom zápisu do obchodného registra dňa 14. 4. 1997. Jediným 
spoločníkom je Mesto Rožňava s výškou vkladu  90 001 €. 
Konateľkou  je od  1.11.2012  Alžbeta Pálcsóová. Poverenou konateľkou  spoločnosti bola od 
1.1.2012. Orgánmi  spoločnosti  sú Valné zhromaždenie, ktorým je primátor mesta Rožňava 
a Dozorná rada, ktorej členmi sú Ing. Vojtech Malatinský- predseda, Mgr. Martina Dudášová 
a Mgr. Dionýz Kemény. 
Kontrolovaný subjekt má v trvalom pracovnom pomere 2 zamestnancov. 
Televízne štúdio vysiela podľa platnej licencie, ktorá bola obnovená v roku 2010. Licenciu  
na vysielanie má televízia schválenú  Radou pre  vysielanie a retransmisiu do roku 2021. 

  
Ku kontrole boli predložené  doklady: 

1. Účtovné doklady za rok 2012/bankové výpisy a pokladňa/ 
2. Faktúry za rok 2012 
3. Daňové priznanie za rok 2012 
4. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2012,2013 
5. Pracovné zmluvy  zamestnancov 
6. Platné zmluvy z obchodného styku 
7. Kniha príchodov a odchodov zamestnancov 
8. Mzdový predpis   platný na rok 2012. Je potrebné prepracovať prílohu č. 4 tohto 

mzdového predpisu, nakoľko uvádzanie odmien ako netto nie je v súlade so 
zákonníkom práce. 

9. Smernica  na vedenie účtovníctva platná od 28.9.2011 
10. Pracovný poriadok platný od 31.3.2012 
11. Zmluva o vedení účtovníctva 
12. Zmluva o vytvorení  a odvysielaní  audiovizuálneho diela  č. 671/2003 medzi Mestom  

Rožňava  a Mestským televíznym štúdiom, s.r.o., Rožňava. Zmluva bola uzatvorená 
dňa 29.7.2013.  Mesto  Rožňava zaplatí za  poskytnuté služby – odvysielanie 
audiovizuálneho diela   na základe faktúr  vystavených  dodávateľom  dohodnutú 
odmenu  30 00 €  za obdobie 12 mesiacov. 

 
Kontrolou bolo zistené: 
1. Hospodárenie  za rok 2012 
Výnosy  spolu 83 563,55 € ( Bežná  činnosť  42 794,34 €, na projekt 40 769,21 €) 
 V tom :Tržby z predaja  vlastných výrobkov a služieb   42 633,40 € 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 155,56 € 



Výnosy z čerpanej dotácie    40 769,20  € 
Ostatné finančné výnosy  5,39 € 
Náklady  spolu  89 900,89 € (  Bežná činnosť  49 131,68 €, na projekt  40 769,21 €) 
V tom: Spotreba materiálu 1 263€ 
Služby 35 354 € 
Osobné náklady  35 621 € 
Cestovné 1080,41 € 
Odpisy  dlhodobého NM a HM 12 942,20 € 
Úroky 1182,19 € 
Ostatné finančné náklady 1178,72 € 
Pokuty a penále  1 024,45 € 
Výsledok hospodárenia za rok 2012     bola strata   vo výške  6 337 € ( Výsledok 
hospodárenia za rok  2011 bola  strata  9 811 €. ). Konateľka na zasadnutí dozornej rady  
dňa 11.4.2013  prezentovala výsledky hospodárenia  ako účtovný zisk  vo výške  3 125 €, 
čím  zaviedla členov dozornej rady.  Takýto hospodársky výsledok bol prezentovaný  aj  
na zasadnutí mestského zastupiteľstva v predloženej správe  o vyhodnotení 
hospodárenia   MTŠ za rok  2012.  

Mestské televízne štúdio sa zapojilo do projektu   Budujeme partnerstvá  v rámci  
cezhraničného  slovensko-maďarského    mediálneho  projektu od 1.4.2011 do 30.6.2012. 
Celková  suma vyčerpaná na financovanie  z projektu bola vo výške 53 223,20 €. 
Na prefinancovanie projektu si  kontrolovaný subjekt  vzal  prekleňovací bankový úver vo 
výške 43 669,60 € s dobou splatnosti do 31.12.2012. Vzatie   tohto  bankového úveru   
schválilo Mestské zastupiteľstvo uznesením dňa 5.12.2011.  
- Spoločnosť  si vo februári 2012  zobrala podnikateľský úver z banky na preklenutie  
debetného stavu na bežnom účte  vo výške 3 459 €, ktoré boli pripísané na účet  dňa 
28.2.2012  s dobou splatnosti  do 31.1.2014   s mesačnou splátkou 150 €.   Vzatie tohto 
úveru  nebolo schválené mestským zastupiteľstvom, čím boli porušené  platné Zásady  
hospodárenia s majetkom  mesta Rožňava, § 10 ods. 3, odstavec a. 
- Dňa  4. 5. 2012 bola     konateľkou spoločnosti uzatvorená  Zmluva  o pôžičke s fyzickou 
osobou   na sumu 7706,40 € a dňa 1.6.2012 s ďalšou fyzickou osobou na   2300 € . 
V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Rožňava je potrebný súhlas  
mestského zastupiteľstva  ku každému prevzatiu alebo poskytnutiu úverov alebo 
pôžičiek       ( §10 ods3, odstavec a) . 

Dňa 21.5.2013 Rada pre  vysielanie a retransmisiu  vydala  pre Mestské televízne 
štúdio , s.r.o. Rožňava rozhodnutie , v ktorom   bola zmenená licencia  č.  T/232 vydaná  dňa 
6.10.2009 s právoplatnosťou od 16.10. 2009 na 12 rokov. Bola určená nová programová 
skladba   podľa žiadosti  televízie, a prevádzkovanie infotextu   mestským televíznym 
štúdiom. 
 Stav  pohľadávok k 31.12.2012  bol 15 158 € z toho v lehote splatnosti 9 511 € a po lehote 
splatnosti  5 647 €.  
Spoločnosť mala  krátkodobé záväzky  k 31. 12. 2012 bol  vo výške 7 785 €, z čoho boli 
záväzky z  obchodného styku  vo výške  1 569 € (  z toho neuhradené do termínu splatnosti  
vo výške 855,08 €) záväzky voči zamestnancom vo výške  5 147 €  a záväzky  zo sociálneho 
poistenia vo výške   1 069 €. 
Spoločnosť mala celkový stav záväzkov k 31. 12. 2012  18 817 € /nárast oproti minulému 
roku 7 425 €./  
Stav   pohľadávok  k 30.6.2013 bol 11 003,27 €, po lehote splatnosti  1 011,17 €. 
Stav záväzkov  bol k 30.6.2013  350 €, po lehote splatnosti 200 €. 
 
2. Osobné spisy zamestnancov 
 Spoločnosť zamestnáva 2 zamestnancov  v trvalom pracovnom pomere.  
Osobný spis  č.1- obsahoval: pracovnú zmluvu, popis funkcie,, platový dekrét,, dohodu 
o hmotnej zodpovednosti, splnomocnenie na zastupovanie. 



Osobný spis  č.2 – obsahoval  Dohodu  o zmene  pracovnej zmluvy,  určenie mzdy, popis 
funkcie, pracovnú zmluvu, životopis, 
Dohody uzatvorené v zmysle  §223 ZP  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 
- Dohoda o brigádnickej práci študentov-  redaktorka a koordinátorka  videotextových strán, 
práca od  15.7.2013 do 31.08.2013 – 10 hodín týždenne, maximálne  66 €  mesačne. 
- Dohoda o pracovnej činnosti– preklady a titulkovanie,  dohoda od  7.2.2013 do 30.6.2013- 
10 hodín  mesačne- dohodnutá odmena  302,20 €. Z tejto   dohody nie je zrejmé, či   táto 
odmena je dohodnutá  ako mesačná odmena.   Z dochádzkového listu zamestnanca bolo 
zistené, že   práca bola vykonávaná   vo väčšom rozsahu ako bola dohodnutá v Dohode 
o pracovnej činnosti., napríklad v mesiaci  jún 2013  bolo odpracovaných 18 hodín, v mesiaci  
máj 24 hodín. 
- Dohoda o pracovnej činnosti od 1.10.2013 do 31.12.2013, od 1.6.2013 do 30.9.2013 – 
moderátorka, redaktorka – dohodnutá odmena  145,90 €  , dohodnutý rozsah   pracovného 
času za mesiac 25 hodín. 
Dohoda o vykonaní práce- moderátorka, redaktorka – 10 hodín mesačne od 11.2.2013 do 
31.3.2013, dodatkom k dohode zmenená doba vykonania práce  do 31.5.2013, dohodnutá 
odmena maximálne 135 €.  
- Dohoda o brigádnickej  práci študentov- redaktorské  a moderátorské práce od  1.4.2013 do 
30.9.2013, od  11.2.2013 do 31.3.2013 – 3 hodiny týždenne,  mesačná odmena maximálne   
155 €,  
V roku 2012 boli s externými zamestnancami uzatvorené  podľa § 223  ZP  dohody  o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, konkrétne podľa § 223 Dohody o vykonaní práce. 
Nakoľko  išlo o opakovanú pracovnú činnosť a nie činnosť vymedzenú výsledkom 
práce, mali sa uzatvoriť dohody podľa § 228a   - Dohody o pracovnej činnosti                                
( redaktorské, moderátorské, prekladateľské práce vykonávané pravidelne).   
V dohode o vykonaní práce s.... na rok 2012 sa uviedla dohodnutá odmena 470 € čisté, čo nie 
je v súlade so Zákonníkom práce. 

Príchody a odchody zamestnancov  sa evidujú v knihe príchodov  a odchodov 
zamestnancov  - evidencia  sa vedie priebežne. Zamestnanec má nárok po 4 hodinách 
odpracovaného času  v zmysle zákonníka práce  na prestávku na odpočinok a jedenie  v trvaní 
30 minút, tento čas  sa  do odpracovaného  času nezapočítava., preto ho treba z celkového 
odpracovaného času odpočítať. 
3. Kontrola  účtovných dokladov 
- Výdavkový pokladničný doklad č 33 zo dňa  23.2.2012   - vyúčtovanie cestovných 
výdavkov  – zahraničná pracovná cesta   - vyplatené 73,26 € a ďalšia pracovná cesta   
výdavkový pokladničný doklad  č.12  zo 26.1.2012 – vyplatené 73,02 €, výdavkový 
pokladničný doklad zo dňa  16.3.2012 – zahraničná pracovná cesta- vyplatené 73,38 €. 
P....... nebol zamestnancom  spoločnosti, teda nemôže byť vyslaný na pracovnú cestu. Bola 
s ním uzatvorená   dňa 10.1.2012  Dohoda o používaní cestného motorového vozidla  pri 
pracovnej ceste v zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z.z. o o cestovných náhradách v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Dohoda bola uzatvorená  na dobu neurčitú. Na základe tohto 
zákona   nie je možné  vyplatiť  súkromnej osobe (podnikateľovi)   finančné prostriedky 
za prepravné služby, nakoľko takéto náhrady platia len  pre osoby v pracovnom pomere 
– zamestnancov, ak použijú súkromné motorové vozidlo na služobné účely.  V tomto 
prípade náhrada za stravné bola neoprávnene vyplatená v troch prípadoch  v celkovej 
sume  58,50 €. 
Pri kontrole  výdavkových pokladničných dokladov bolo zistené, že organizácia 
nezabezpečuje  trvalosť účtovných dokladov tým, že doklady z registračných pokladní 
nekopíruje. Tieto doklady za krátke obdobie sa stávajú nečitateľnými. 
V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v z.n.p. § 8 ods. 1  je organizácia povinná 
viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim 
trvalosť účtovných záznamov. 
- Dňa 31.12.2011 bola uzatvorená Zmluva o vedení účtovníctva s s firmou  JAKON  na  
poskytnutie účtovníckych služieb s mesačnou  paušálnou odmenou  80 € mesačne.  Dňa  



10.1.2013    firma JAKON  vystavila faktúru  č.208/2012  na 180 €. Z tejto sumy bolo 100 €  
za ročnú účtovnú uzávierku za rok 2012, 80 €   za spracovanie ekonomických informácií za 
mesiac december.  V uzavretej zmluve o vedení účtovníctva je uvedené, že  vykonanie  ročnej 
účtovnej uzávierky je v mesačnom paušály.  
Neoprávnene fakturovaná  suma – porušenie zmluvy o vedení účtovníctva. 
 
Inventarizácia pokladne  bola vykonaná v roku 2012  4x v zmysle zákona  o účtovníctve. 
  4. Kontrola  dodržiavania  zákona č.  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 
Organizácia na svojej internetovej stránke nezverejňuje  faktúry, objednávky a zmluvy  
v zmysle platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám a v zmysle záverov 
projektu  Transparentné mesto Rožňava. Za rok 2011 a 2012 má dokumenty zverejnené, 
za rok 2013 len prvý štvrťrok. 
Na internetovej stránke má zverejnené  zápisnice z dozornej rady  za rok 2012 v počte 3 
a z roku 2013 v počte 1. 
Organizácia zverejnila  len jedno verejné obstarávanie  za rok 2012 na nákup kamery. 
Všetky organizácie  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Rožňava  a so 100% majetkovou 
účasťou mesta  obstarávajú tovary a služby od roku 2007  podľa Smernice platnej pre Mesto 
Rožňava.  ( Mimo škôl, ktoré postupujú podľa  vlastnej smernice ).  V roku 2010 všetky 
organizácie vstúpili  do projektu Transparentné mesto, čoho výsledkom bolo zverejňovanie   
informácií aj nad rámec  platných zákonov.  ( Všetky faktúry, objednávky, zmluvy bez 
finančného limitu). 

Podľa  hodnotiacej správy projektu  Budujeme partnerstvá   na internetovej stránke 
televízie   sa nachádza odkaz na webovú stránku hlavného  partnera projektu, tu by sa mali 
nachádzať zmluvy, filmy a fotodokumentácia  projektu v sume  53 223,20 €.  Opakovanými 
pokusmi nebolo možné sa  dostať na túto internetovú stránku partnera. 
5. Kontrola  platných zmlúv 
Ku kontrole bolo predložených 5 platných zmlúv na rok 2013. ( T-com,  UPC, KSK,  na 
mediálnu spoluprácu,  Mesto RV ).Od marca 2013   má televízia príjem z reklamy a inzercie. 
Tieto činnosti zabezpečuje prostredníctvom infokanálu, ktorý spravuje. S každým 
zadávateľom inzercie   podpisuje  Zmluvu o reklame, propagačnej činnosti a inzercii. V tejto 
zmluve  nie je však uvedená cena za  zadávaný inzerát. V článku III. -  Úhrady je uvedené, 
že zadávateľ uhradí cenu za inzerciu  v zmysle  platného cenníka inzertných služieb, čo je 
nepostačujúce, lebo súčasťou zmluvy musí byť aj  cena za službu. ( Uzatvorené zmluvy 
o reklame... za rok 2013 v počte 143 ) 
6.Kontrola  splnenia prijatých opatrení z kontroly v roku 2011 
V roku 2011 bola vykonaná   následná finančná  kontrola  Mestského televízneho štúdia. Ku 
kontrolným zisteniam  konateľka prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  
a dňa  29.9.2011  predložila hlavnej kontrolórke  Správu  o splnení  prijatých opatrení na 
nápravu zistených nedostatkov finančnou kontrolou.  Následne  bola do MZ predložená 
správa  o kontrole  prijatých opatrení. MZ  uložilo konateľke MTŠ  odstrániť pretrvávajúce 
nedostatky uvedené v správe v počte 4. 
1. Zmluva   o vytvorení  a odvysielaní  audiovizuálneho diela  bola s Mestom Rožňava 
uzatvorená dňa 29.7.2013. 
2. Riešenie prenájmu osvetľovacej techniky sa stalo bezpredmetným, nakoľko bola nová 
osvetľovacia technika nakúpená z projektu. 
3. Zverejňovanie  faktúr, objednávok, zmlúv- tento nedostatok odstránený nebol, nakoľko 
organizácia nedodržuje  zákon  a slobodnom prístupe k informáciám a dokumenty  
nezverejňuje druhého štvrťroku   2013. 
4. Opatrenia  na  vymáhanie  starých   pohľadávok boli realizované  v mesiacoch  november 
a december 2012.Neuhradené záväzky  k 31.12.2012 z roku 2011  boli  vo výške 240 €, ale 
prijatými opatreniami došlo k zníženiu záväzkov. 
Záver kontroly  

1. Porušenie §10 ods. a) platných  Zásad  hospodárenia s majetkom mesta Rožňava. 



2. Porušenie § 91 ods.5. zákona č.311/2001 Z.z.  Zákonníka  práce. 
3. Porušenie  §223  zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. 
4. Porušenie platnej zmluvy na vedenie účtovníctva. 
5. Porušenie § 7 ods.1.)  zákona č. 283/2002 Z.z. o o cestovných náhradách. 
6. Porušenie zákona 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám. 
7. Nedodržanie platnej smernice na verejné obstarávanie  a záverov projektu 

Transparentné mesto Rožňava. 
8. Porušenie  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

Správa bola s konateľkou spoločnosti MTŠ, s.r.o. za prítomnosti prednostky MsÚ  
prerokovaná, konateľke spoločnosti  bola  uložená lehota na  prijatie  opatrení  na  
odstránenie  zistených nedostatkov  a na podanie  správy o vykonaných opatreniach na 
odstránenie  zistených nedostatkov. 
 
 
 
Dňa 21.11.2013 konateľka spoločnosti predložila nasledovné vyjadrenie ku kontrole aj 
s prijatými opatreniami na odstránenie  zistených nedostatkov: 
 
 
 
 
 

Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Tel.: 058/777 32 08 - 295, mob. 0918 212 999 
www.rvtv.sk, e-mail: rvtv@rvtv.sk 

__________________________________________________________________________ 
 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
Mestského televízneho štúdia, s.r.o, Rožňava 

 
Stanovisko 

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. 
polrok 2013 bola útvarom hlavného kontrolóra v mesiacoch október – november 2013 
vykonaná následná finančná kontrola Mestského televízneho štúdia, s.r.o, Rožňava. Správa 
o uvedenej kontrole bola konateľke MTVŠ, s.r.o., Rožňava /ďalej len spoločnosť/ odovzdaná 
osobne dňa 21. novembra 2013. 
K výsledkom kontroly zaujímame nasledovné stanovisko: 
 
 
1. Hospodárenie za rok 2012 
a/Výsledok hospodárenia 
V roku 2012 mala spoločnosť posledný termín na  uplatnenie zúčtovania prerušených 
daňových odpisov za rok 2008 za štúdiovú techniku vo výške 6856 €. Účtovný zisk 
spoločnosti za rok 2012 bol 3125 €. Nakoľko však v roku 2012 boli účtované daňové odpisy 
/6856 €/ tohto dôvodu vznikla v hospodárení spoločnosti daňová strata 5252,18 €, čo je 
uvedené aj v daňovom priznaní spoločnosti. 
Konateľka spoločnosti hodnotila činnosť MTVŠ len za rok 2012 a údaje predložila 
správne. 
 
b/Spolufinancovanie cezhraničného mediálneho projektu HU-SK Spoločné hodnoty. 
K spolufinancovaniu projektu vzala spoločnosť bankový úver vo výške 43669,60 €. Vzatie 
bankového úveru schválilo Mestské zastupiteľstvo 5.12.2011. Vo februári bola spoločnosť 



nútená vziať kontokorentný úver na preklenutie debetného stavu vo výške 3459 €.  Banka 
určila splátkový kalendár s tým, že spoločnosť má splácať  úveru vo výške 150 € mesačne.   
Táto skutočnosť bola predložená na prerokovanie finančnej komisii  MZ dňa 19. – 20.3.2012. 
Komisia zobrala materiál na vedomie, ale  prerokovaný materiál nepostúpila do programu 
zasadnutia zastupiteľstva.  
Zmluvy o pôžičkách od fyzických osôb: z dôvodu odmietnutia ďalšieho úveru na 
dofinancovanie projektu niekoľkými bankami a z dôvodu krátkosti času nemohla spoločnosť 
realizovať ďalšiu časť spolufinancovania bežným postupom. Preto boli vzaté dve pôžičky od 
fyzických osôb vo výške v 7706,40  a 2300 €.  

Neuhradením sumy spolufinancovania v priebehu projektu  by bolo došlo 
k porušeniu zmluvy o partnerstve v medzinárodnom projekte, čím by sa celý projekt 
nedal uskutočniť. Vzatím pôžičiek v konečnom dôsledku konateľka ušetrila spoločnosti 
náklady, ktoré by bola vynaložila na bankové poplatky a úroky. 
 
c/ Stav pohľadávok a záväzkov: 
K 31.12.2012 mala spoločnosť celkový stav záväzkov vo výške 18 817 €. Stav záväzkov 
k 30.6.2013 bol 350 €. Spoločnosť v priebehu pol roka 2013 splatila všetky záväzky 
s minimálnym doplatkom. 
K 31.12.2012 mala spoločnosť celkový stav pohľadávok vo výške 15 158 €, z čoho 
neuhradené faktúry za výrobu a odvysielanie televíznych programov pre mesto Rožňava boli 
vo výške 9 000 €. 
 
 
2. Osobné spisy zamestnancov 
a/ S dvoma externými pracovníkmi boli v roku 2012 uzavreté dohody o vykonaní práce. 
V roku 2013 boli v prípadoch, keď ide o opakovanú pracovnú činnosť dohody uzavreté 
ako dohody o pracovnej činnosti. 
 
b/ Dohody boli zosúladené so Zákonníkom práce a všetci externí pracovníci majú 
v uzavretej dohode odmenu za prácu uvedenú v brutto sume. 
 
c/ Spoločnosť má vo svojom pracovnom poriadku deklarovaný pružný pracovný čas od 9.00 
do 14.00 hodiny. Pracovná doba je evidovaná priebežne v knihe príchodov a odchodov. Mzdy 
majú pracovníci spoločnosti stanovené pracovným dekrétom. Činnosť televízneho štúdia je z 
dôvodu aktuálnosti priamo závislá na dianí a podujatiach v meste Rožňava. Televízne 
materiály sú natáčané aj vo večerných hodinách, sviatkoch a dňoch pracovného voľna. Preto 
je dôraz na 40 hodinovom pracovnom týždni. 
Z celkového týždňového pracovného fondu je od 21. novembra 2013 odpočítaná po 
každých 4 hodinách odpracovaného času prestávka v trvaní 30 minút.  
 
 
3. Kontrola účtovných dokladov 
a/ Vyúčtovanie cestovných a prepravných výdavkov v termínoch od 10.1.2012 do 
16.3.2012 boli založené do účtovných dokladom spoločnosti omylom. Boli súčasťou 
vyúčtovania medzinárodného mediálneho projektu HUSK spoločné hodnoty, a ako také 
boli po skončení projektu refundované. 
 
b/ Spoločnosť v termíne do 30. januára 2014 zabezpečí skopírovanie dokladov 
z registračných pokladníc, čím sa zabezpečí ich trvanlivosť. 
 
c/ Neoprávnene fakturovaná suma – porušenie zmluvy o vedení účtovníctva 
Účtovníčka spoločnosti požiadala dňa 20. 11. 2013 o spracovanie a podpísanie dodatku 
k zmluve o vedení účtovníctva uzavretej dňa 31. 12. 2011 o tom, že za spracovanie ročnej 
závierky a daňového priznania spoločnosti bude fakturovaná čiastka 100,00 €. 



 
 
4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám 
a/ Televízne štúdio musí fungovať na báze dobrých medziľudských vzťahov. Spoločnosť od 
1. januára 2013 nemá vlastného administrátora webovej stránky. Posielanie filmov na stránku 
a mapovanie každodenného diania stíhajú pracovníci v rámci svojej pracovnej doby. Do I. 
štvrťroka 2013 boli všetky požadované informácie zverejňované. Po začatí 24 hodinového 
vysielania /apríl 2013/ konateľ spoločnosti popri televíznej práci nestíhal materiály 
umiestňovať na webovú stránku. 
Spoločnosť v dohľadnej dobe zakúpi výkonný skener a prijme opatrenia, aby boli 
informácie na webovej stránke RVTV v termíne do 31. decembra 2013 doplnené 
v intenciách zákona. 

 
b/ Zverejnenie verejných obstarávaní spoločnosti 
Verejné obstarávanie realizovala spoločnosť v roku 2012 na nákup technického 
vybavenia štúdia v cene 14 868 € /vrátane kamery/ z prostriedkov získaných 
v medzinárodnom mediálnom projekte HUSK Spoločné hodnoty. Všetky materiály sú 
uverejnené na webovej stránke RVTV. 
 
c/ Odkaz na webovú stránku hlavného partnera medzinárodného mediálneho projektu HUSK 
Spoločné hodnoty je uvedený na webovej stránke RVTV. Stránka hlavného partnera bola 
pozastavená z dôvodu, že v Maďarsku prebehli štrukturálne zmeny vo verejnej správe 
a nástupná inštitúcia hlavného partnera preberá všetky kompetencie postupne. O tom, kedy 
bude webová stránka s kompletnými informáciami o projekte sprístupnená nemáme 
informácie ani dosah na jej sprístupnenie.  
 
 
5. Kontrola platných zmlúv 
Pri prijímaní inzercie na stránku Infokanálu RVTV je s každým inzerentom uzavretá zmluva 
o inzercii.  Cenník inzercie je uvedený na webovej stránke RVTV, v kancelárii RVTV. 
Inzerent po podpísaní zmluvy obdrží príjmový pokladničný doklad o uhradení konkrétnej 
sumy za inzerciu. Počnúc 1. decembrom 2013 bude zmluva o inzercii doplnená o cenu 
podaného inzerátu.  
 
 
6. Kontrola splnenia prijatých opatrení z kontroly v roku 2011 
Opatrenia z kontroly v roku 2011 boli v priebehu roka 2012 splnené. Vyjadrenie o ich plnení 
bolo konateľkou vypracované 5. 2. 2013 a odovzdané mestu Rožňava. 
 
Dozorná rada prerokovala správu o následnej finančnej kontrole spoločnosti dňa 20. 11. 
2013 a  odporučila konateľke spracovať do 22. 11. 2013 stanovisko k tejto kontrole.   
 
 
 
V Rožňave 21. 11. 2013 
 
 
 
                                                                                                                   Alžbeta Palcsóová 
                                                                                                                        konateľka 
 
 
 
 


